


تصنيف األهداف التعليمية 

يفات وأكثرهنا يعتبر تصنيف بلوم  لألهداف التعليمية من أشهر التصنن
او واخننتاداماو لنندب المننربين  ويتكننون التصنننيف مننن ًنند ة أقخننام شننيًو

دثها النتعلم تحتوب ًلى جميع نواتج التعلم الممكنة التى نتوقع أن يحن
.لدب المتعلمين

علم يمكنن ويقوم تصنيف بلوم ًلنى اتتنرأ أخاخنى هنو أن ننواتج النت
فيند تنى وصفها تى صورة تغيرات معيننة تنى خنلول المتعلمنين  ممنا ي

.صياغة األهداف اإلجرائية



الثننة وتننى هننلا التصنننيف قخننمت األهننداف التعليميننة  لننى ث
ننة مخننتويات للننتعل م  مجننا،ت  يننندرت تحننت كننج منهننا مجمًو

:  وهله المجا،ت هى
1-المجاج المعرتى
2-والمجاج الوجدانى
3-والمجاج النفخى حركى.



  ويمكننننن أن يخننننمى المجنننناج العقلننننى أو المجنننناج اإلدراكننننى
ة ويشنننمج األهنننداف التنننى توكننند ًلنننى ننننواتج النننتعلم الفكريننن

أنواًن  المتمثلة تى المعنارف والمعلومنات ومهنارات التفكينر ب
.الماتلفة

علم تبندأ ويتضمن المجاج المعرتى ختة مختويات متدرجة للنت
والتركين  ثنم الفهنم والتيبينا والتحلينج( أو التنلكر)بالمعرتنة 

.وتنتهى بالتقويم



ا ويشنننير  لنننى تعنننرف المنننتعلم للمعلومنننات والمعنننارف التنننى خنننب
تويات تعلمها واختدًائها وتنلكرها ويمثنج هنلا المخنتوب أقنج مخن

مهننم نننواتج تننى المجنناج المعرتننى  وبشننكج األخننال الضننرورب وال
.التى تبنى ًلي  جميع المختويات األارب

ً لى مخنتوب وينبغى اإلشارة  لى أن   ،ينبغى أن يقتصر المعلم
رة أن المعرتنة ويقنف ًنننده  ألن مجنرد المعرتننة ، يعننى بالضننرو 

التركينن  المننتعلم أصننبه تاهمنناو وقننادراو ًلننى التيبيننا والتحليننج و 
  ، يعنرف والتقويم  تكثيراو ما يعرف المتعلم معلومنة معيننة ولكنن

معناهنننا أو العالقنننات والعناصنننر المكوننننة لهنننا  كنننللل قننند يحفننن 
.المتعلم قاًدة معينة ولكن  ، يعرف كيفية تيبيقها



-تعريف المفاهيم والمصيلحات.
-خرد معلومات أو معارف.
-وصف ل واهر أو أحداث.
-كتابة قوانين أو معاد،ت



- يلكر
–يحدد
–يصف
– يتعرف
– ُيعرف
– يخمى
– يكت



1- ُيعرف التلميل أن..........
2- أن ُيخمى التلميل مكونات...........
3- ن ريةأن يكت  التلميل نص...............
4- أن يلكر التلميل قاًدة...............



تننى ويشننير  لننى قنندرة المننتعلم ًلننى  درال معنننى المعلومننات ال
خنننننردها  وكنننننللل قدرتننننن  ًلنننننى  درال العناصنننننر والعالقنننننات 

.الموجودة بين هله المعلومات



- ترجمة المعلومة من صورة إلى أخرى، مثل
ى تحويل الصياغة اللفظية للنص إلى أرقام أو إل

.صياغة رياضية

-باب تفسير المعلومات، مثل بيان السبب أو األس
.التى أدت إلى حدوث ظاهرة معينة

-ف التنبؤ باألشياء أو األحداث المترتبة على موق
.معين أو فعل معين

-المقارنة بين شيئين أو حدثين.

-شرح المواقف أو األحداث أو الظواهر.



يفرق–يقارن –يميز –يعلل –يبرر -يفسر-
-تنبأي–يلخص -يعمم–يوضح –يشرح –يستنتج 

نفيص-يعيد صياغة–يؤيد –يعطى أمثلة –يحول 



1- الطالبأن يفسر...........

2- أن يميز الطالب بين.................

3- لب بين الطاأن يقارن.................

4- لمؤثرة فىاأن يستنتج الطالب العوامل.........



مه ويشير إلى قدرة المتعلم على استخدام ما تعل
فى مواقف جديدة، فهو يؤكد على انتقال أثر 
التدريب من الموقف التعليمى الذى يمر به 

المتعلم إلى مواقف جديدة شبيهة بالموقف 
نفسه، أو مشتركة معه فى بعض العناصر، 
لمرور وتتطلب نواتج التعلم عند مستوى التطبيق ا

.بكل من مستوى المعرفة والفهم



 يعدل–يحول –يغير –يكتشف –يحسب-
.ينيب–يتنبأ –يحل –ينظم –ينتج –يستخدم 



1- أن يميز التلميذ.........

2- أن يحل الطالب مسالة باستخدام قانون.....

3- التلميذأن يكون........

4- لأن يعدد التلميذ ثالثة استخدامات........



 ويشير إلى قدرة المتعلم على تحليل المادة
ة المتعلمة إلى مكوناتها الجزئية وعناصرها األولي

.بما يساعد على فهم تنظيمها البنائى

 ويتضمن ذلك إدراك عناصر الموقف، وتحليل
العالقات بينها، والقدرة على إعادة تنظيمه، ثم
ة القدرة على تحليل الموقف إلى عناصره الجزئي

.بناء على فهم التنظيم النهائى



 يميز –يجزئ –يعدد األسباب –يعدد العناصر–

–يحلل –يستنتج –يوضح –يربط –يفصل 

.يستخرج 



1- أن يستخلص الطالب............

2- أن يستنتج الطالب أنواع................

3- أن يلخص الطالب العالقة التى تربط بين........

4- يعدد الطالب األسباب أن...........



قف ويشير إلى قدرة المتعلم على ربط عناصر المو
أو أجزائه معاً لتكوين كل جديد له معنى، وتؤكد
ن التعلم لهذا المستوى على اإلنتاج االبتكارى م

خالل إنتاج عالقات جديدة بين عناصر الموقف أو
علمة تكوينات مبتكرة، أو إعادة صياغة العناصر المت

.لتكوين أنماط جددية لها معنى



 رح يش–يصمم –يبتكر –يجمع –يؤلف –يصنف–

يد يع–يكتب -يربط بين–ينظم –يعدل –يولد 
يد الكتابة يع–يعيد الترتيب –يعيد البناء –التنظيم 

.يلخص–يقترح –يصيغ –يرتب –



1- الطالبأن يستنتج..........

2- ًير عن تعبللأن يقترح الطالب شكالً توضيحيا...

3- أن يبتكر الطالب طريقة لحساب.............

4- ًف نيلتصأن يقترح الطالب شكالً تخطيطيا.....



لمة ويشير إلى قدرة المتعلم على الحكم على قيمة المادة المتع
على أساس معايير محددة وأسباب وجيهة متعارف عليها، وقد 

عايير تكون هذه المعايير داخلية تتعلق بتنظيم المادة، أو تكون م
.خارجية تتعلق بالهدف أو الغرض

ى وتمثل نواتج التعلم لهذا المستوى أعلى مستويات التعلم ف
بقة المجال المعرفى ككل، فهو يتضمن المستويات الخمسة السا

ير جميعاً، باإلضافة إلى أحكام قيمية واعية تستند إلى معاي
محددة، فلكى يقوم المتعلم بإصدار حكم على موقف معين 

ينبغى أن يكون على وعى كامل وتمثل تام له، بأن يكون على
معرفة تامة بالموقف ويكون قادراً على فهم عناصره والعالقات

كذلك التى تربط بينها، وقادراً على تطبيقها فى مواقف جديدة، و
ن كل قادراً على تحليل الموقف إلى عناصره وإعادة تركيبها لتكوي

.جديد



 ر يفس–يكتشف –يوازن –يدعم –ينقد –يقدر–
.يربط بين–يقارن –يقيم –يشرح –يميز 



1- أن ينقد الطالب.........

2- أن يبين الطالب جوانب ضعف........

3- أن يكتشف الطالب خطورة........

4- أن يقدر التلميذ أهمية.........

5- دقة أن يقيم الطالب مدى............


